
Teelt-, spuit- en mestvrije zones met ingang van 01-01-2018 op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer (artikel 3.79-3.85) 

 

gewas Teelt- en 

spuitvrije  

zone 

emissiebeperkende maatregel Teelt- en 

spuitvrije 

zone 

mestvrije zone Opmerking 

Algemeen (geldt voor alle teelten 

en braakliggend land) 

 Toepassing techniek waarmee een driftreductie* van 

ten minste 75% wordt bereikt 

  Geldt tot 1-1-2021 niet 

voor teelt van in op- of 

zijwaartse richting te 

bespuiten 

boomkwekerijgewassen 

aardappelen, uien, bloembollen 

en –knollen, aardbeien, 

asperges, prei, schorseneren, 

sla, wortelen, vaste planten en 

neerwaarts te bespuiten 

boomkwekerijgewassen 

150 cm 

 

 

 een techniek wordt gebruikt waarmee een 

driftreductie van ten minste 90% wordt bereikt 

 gebruik handmatig aangedreven handgedragen 

spuit 

 biologische productiemethode 

 emissiescherm dat aan ministeriële eisen voldoet 

 

100 cm 

 

50 cm 

 

0 cm 

0 cm 

100 cm 

 

50 cm 

 

 

opwaarts en zijwaarts te 

bespuiten 

boomkwekerijgewassen 

500 cm --- --- 25 cm voorwaarde: binnen 

teeltvrije zone geen ander 

gewas dan gras 

 

appelen, peren en overige pit- 

en steenvruchten 

450 cm  een techniek wordt gebruikt waarmee een 

driftreductie van ten minste 90% wordt bereikt of  

 er wordt een biologische productiemethode 

toegepast 

300 cm 

 

 

25 cm voorwaarde: binnen 

teeltvrije zone geen ander 

gewas dan gras 

Geldt tot 1-1-2021 niet als 

een teeltvrije zone van 3 

meter wordt gehanteerd en 

a. langs het oppervlakte-   

    water een vanggewas is 

    geplaatst dat voldoet  

   aan ministeriële eisen 

b. of, gebruik wordt  

    gemaakt van een  

    tunnelspuit. 

overige gewassen 50 cm --- 50 cm 50 cm  

braakliggend land** 50 cm ---  50 cm  

vanggewas binnen hierboven 

vermelde teeltvrije zones 

 gebruik emissiescherm geheel 

verboden 

50 cm  

 

Uitzondering 5 meter zone: als het betrokken oppervlaktewaterlichaam is aangewezen op basis van het Uitvoeringsbesluit Meststoffen dan geldt een teelt-, spuit- en mestvrije zone van 500 cm. 

Emissiebeperkende maatregelen leiden bij de 5 meterzone niet tot een kleinere zone.  

* driftreductie, aan te tonen volgens een bij ministeriële regeling aangewezen testmethode. 


